Paintball-instructies
Bedankt voor je bestelling op Paintball-verhuur.nl! In deze instructie zorgen wij ervoor dat je altijd
goed voorbereid op pad kunt gaan. Deze instructie bevat een stappenplan om jouw wapen
gebruiksklaar te maken, zodat jij niet voor onverwachte situaties komt te staan.
Wil jij een uitgebreidere instructie? Kijk dan op ons YouTube kanaal voor instructievideo’s.

Hoe maak je jouw wapen gebruiksklaar?
Allereerst: controleer of het metertje van de persluchtfles op of vlakbij de 3 staat.
Als het metertje op de 3 staat betekent dit dat het flesje vol is. Soms kan het zijn dat
er tijdens het vervoeren een persluchtfles kapot is gegaan. Markeer deze dan met
een stukje tape en pak een andere fles uit de krat.
Draai het flesje aan de onderkant van het wapen zoals op de afbeelding te zien is.
De fles zit goed wanneer je een klein beetje lucht door het wapen hoort; dit is een
kort geluidje. Als er lucht doorheen blijft gaan, zie dan de verdere instructie omtrent
de kapotte O-ring.
In de hopper gaan de balletjes. Als het flesje op het wapen is gedraaid, kan de
hopper bevestigd worden. Haal uit de hopper het koppelstukje en bevestig deze op
het wapen. De hopper kan nu in het koppelstukje worden gedraaid.
Deponeer de balletjes in de hopper en je bent klaar om te paintballen!

Hoe maak je het wapen onklaar?
Wanneer je klaar bent met je sessie kan je de volgende onderdelen van het wapen afhalen.
Als eerste haal je de hopper van het wapen af. Vervolgens het koppelstukje; druk het vizier
in om het koppelstukje los te maken zoals op de foto. Stop het koppelstukje in de hopper,
zodat deze niet kwijtraakt. Daarna draai je de persluchtfles van het wapen. Hierbij is het
belangrijk dat je bij het afdraaien van de persluchtfles tegelijkertijd schiet zodat er geen
lucht in het wapen blijft zitten.

Hoe kan je jouw pakket retourneren?
Ben je klaar met paintballen? Pak dan de producten netjes in, zodat ze weer in
goede staat bij ons terecht komen. Is er tijdens het gebruiken van de producten een
probleem geweest of is een van de producten beschadigd? Geef dit dan aan ons door voor
je het materiaal terugstuurt.

(Alleen bij verzending) Tape de kisten goed dicht. Plak de meegeleverde retourlabels op
de deksels van de kisten over de oude labels heen. Bekijk of de pakketten met DPD of
PostNL mee moeten. Kijk op de meegeleverde envelop voor verdere instructie.
Laat weten via Facebook hoe jouw ervaring was!
Facebook.com/paintballverhuur
instagram.com/paintballverhuur.nl/

Ervaar je toch problemen? Dit zijn de oplossingen!
Onderhoudsset
In je bestelling vind je een onderhoudsset. Hierin zitten reparatiespullen die je
nodig hebt wanneer je toch te maken krijgt met een probleem.
1.
2.
3.

WD-40
O-Ring
Barrel-Cleaner

Het mitrailleur geluid
Als de wijzer van het metertje voor de 1 staat is het flesje (bijna) leeg. Het kan dan een
mitrailleur geluid maken wat ervoor zorgt dat het wapen niet meer gespannen staat.
Verwissel het lege flesje met een vol flesje.
Als het flesje nog vol is, kan het zijn dat het wapen van binnen niet goed gesmeerd is.
Je kan in het wapen een klein spuitje WD-40 (1) aanbrengen om het
probleem te verhelpen. Het wapen kan op twee plekken
voorzien worden van WD-40 (zie foto’s A en B). Probeer
eerst oplossing A. Helpt dat niet? Probeer dan optie B.
Hoor je het wapen nog een mitrailleur geluid maken?
Markeer het wapen dan met een stukje tape en neem
contact met ons op.
Intussen kun je doorspelen met een van de
meegeleverde reserve wapens.

Luchtlekkage/ kapotte O-ring
Het wapen hoort geen geluid te maken wanneer je het
wapen gebruiksklaar hebt gemaakt. Als dit wel zo is kan
het zijn dat de O-ring op de persluchtfles beschadigd is.
Op de afbeelding zie je een kapotte O-ring. Vervang het
beschadigde O-ringetje met een nieuw O-ringetje (2) uit
het meegeleverde reparatiesetje. Als het wapen nog
steeds lucht doorlaat, markeer dan het wapen en neem
contact met ons op. Intussen kun je doorspelen met een
van de meegeleverde reserve wapens.

Een verstopte loop
Tijdens het paintballen kan het gebeuren dat er opeens geen balletjes meer uit het
wapen komen. Een oorzaak kan zijn dat de loop van het wapen verstopt zit. Draai
de loop van het wapen af en steek de barrel-cleaner (de rubberen slang) met de
dunne kant door de loop heen zoals op de afbeelding staat. Mocht de loop van het
wapen nog steeds vies zijn, laat er dan wat water doorheen stromen.

Wij zorgen er graag voor dat jij met deze tips niet in onverwachte situaties
terecht komt, op deze manier kan jij onbezorgd genieten van een potje
paintball!

